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ABSTRACT 
 
DWI ASIHANI, S540908006. THE RELATIONSHIP BETWEEN PREGNANT 
WOMEN’S PERCEPTION AND ATTITUDE ON THE ANTENATAL CARE 
WITH PREGNANCY EXAMINATION VISIT IN SRAGEN BUNDA 
MATERNAL HOSPITAL. Postgraduate Program of Family Medical Magister, 
Surakarta Sebelas Maret University, 2009. 
 

Indicator of antenatal care is the first visit of pregnant woman in the first 
trimester and the fourth visit in the third trimester in the service center for 
examining her pregnancy. In Regency Sragen there are 557 (3.17%) pregnant 
women examining their pregnancy fully. This is because the misperception about 
antenatal care leading to the establishment of attitude and pregnancy examination. 
The objective of research is to find out the relationship between the pregnant 
women’s perception and attitude about the antenatal care and the pregnancy 
examination visit. 

This study belongs to a descriptive analytical research with cross-sectional 
approach. The population of research is all pregnant women examining their 
pregnancy in Sragen Bunda Maternal Hospital. The sample was 36 respondents 
taken using accidental sampling technique. The instrument of research was 
questionnaire and technique of analyzing data used was a multiple linear 
regression. 

The result of research in t-test shows that the p value is 0.035 for the 
perception variable and p is 0.001 for attitude variable. The result of F-test shows 
that the Fstatistic value (58.455), p = 0.000, R-Square = 0.785. The effective (SE) 
and relative (SR) contributions are 29.87% and 38.05% for the perception variable 
and 48.63% and 61.95% for the attitude variable. The regression equation in this 
research is = Y = 2.387 + 0.091X1 + 0.128X2. 

The conclusion of research is that there is significant relationship between 
the perception and the pregnancy examination with p value of 0.035 (<0.05) and 
the attitude and the pregnancy examination with p value of 0.035 (<0.05). And 
from the result of F-test, it can be found that Fstatistic value (58.455) > Ftable (3.32) 
with p value of 0.000, thus there is significant relationship between the pregnant 
women’s perception and attitude about the antenatal care and the pregnancy 
examination. The effective contribution of attitude variable (48.63%) is higher 
than that of perception variable (29.87%). The recommendation of research 
includes the health education and information giving through the illumination or 
other media particularly the ones relevant to the antenatal care by the physicians 
in the health care service institution to the public, particularly the pregnant 
women. 

 
Keywords: Perception, Attitude, Antenatal Care 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehamilan merupakan proses alamiah yang akan dialami oleh setiap 

wanita. Lama kehamilan sampai aterm adalah 280 sampai 300 hari atau 39 – 

40 minggu, sehingga selama masa tersebut ibu hamil memerlukan pengawasan 

yang tepat (Manuaba, 2006 : 123 – 124). Janin dalam kandungan berkembang 

seiring dengan besar usia kehamilan, maka apabila tidak dilakukan 

pengawasan yang tepat bisa menyebabkan masalah, baik dalam kehamilan, 

persalinan dan nifasnya, bisa juga mengakibatkan kematian ibu dan bayi.  

Program pembangunan kesehatan di Indonesia dewasa ini masih 

diprioritaskan pada upaya peningkatan derajat Kesehatan Ibu dan Anak, 

terutama pada kelompok yang paling rentan kesehatan yaitu ibu hamil, bersalin 

dan bayi pada masa perinatal, hal ini ditandai dengan tingginya Angka 

Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) (Dinkes Jawa Tengah, 

2007).  

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah indikator kritis status kesehatan para 

perempuan. Kematian seorang ibu dalam keluarga memiliki dampak hebat, 

tidak hanya dalam hal kehilangan suatu kehidupan, namun juga karena efeknya 

pada kesehatan dan usia hidup anggota keluarga yang ditinggalkan.  

Penyebab langsung kematian ibu adalah komplikasi yang terjadi selama 

kehamilan, kelahiran atau nifas. Kebanyakan kematian ibu di Indonesia (75 – 
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85%) berkaitan dengan satu atau paduan dari tiga macam komplikasi utama : 

perdarahan, infeksi dan eklamsia Utomo and Kak dalam WHO (2007 : C-60). 

Penyebab perdarahan, infeksi dan eklamsia beragam antar masyarakat. 

Kematian akibat perdarahan bisa disebabkan karena anemia selama hamil. 

Studi berbasis rumah sakit menunjukkan bahwa resiko kematian perempuan 

dengan anemia adalah empat kali dibandingkan perempuan non anemic, 

Iskandar dkk dalam WHO (2007 : C-60). Bila Hb kurang dari 8 gr%, resiko 

kematian menjadi 8 kali lebih tinggi, Belsey dan Roystin dalam WHO (2007 : 

C-60).  

Kematian ibu juga akan mempengaruhi kematian bayi. Ada banyak 

faktor yang mempengaruhi tingkat angka kematian bayi (AKB) tetapi tidak 

mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai 

fasilitas atau faktor aksebilitas dan pelayanan kesehatan dari tenaga medis 

yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah kehidupan 

tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan 

faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat angka kematian bayi (AKB). 

Penyebab kematian bayi terbanyak adalah kasus asfiksia dan sebagian besar 

terjadi di rumah sakit (Dinkes Sragen, 2008). Data angka kematian ibu (AKI) 

dan angka kematian bayi (AKB) tersebut menunjukkan bahwa derajat 

kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak masih merupakan permasalahan 

bagi Kabupaten Sragen.  

Kematian Ibu sebenarnya dapat dicegah dengan melaksanakan 

pemeriksaan kehamilan minimal empat kali secara teratur sesuai pedoman 
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pemeriksaan kehamilan. (WHO, 2007 : C-64). Untuk mempercepat penurun 

AKI dan AKB, pemerintah Indonesia telah menerapkan beberapa program 

antara lain dengan Gerakan Sayang Ibu (GSI), Pembinaan Kelompok Peminat 

Kesehatan Ibu dan Anak (KPKIA) serta penempatan bidan di desa untuk 

pembinaan posyandu (Dep.Kes, 2006).  

Pelayanan kesehatan ibu dan anak meliputi Antenatal Care sampai post 

partum. Untuk antenatal care yang menjadi indikator adalah kunjungan 

pertama ibu hamil pada trimester pertama dan kunjungan keempat pada 

trimester tiga ke tempat pelayanan untuk memeriksakan kehamilannya. 

Gambaran besaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil 

sesuai standar serta paling sedikit empat kali kunjungan selama hamil sebanyak 

16.337 (93,10%) dari seluruh ibu hamil sebanyak 17.546 orang. Dari data 

diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak ibu hamil yang tidak 

memeriksakan kehamilannya secara paripurna yaitu sebanyak 557 (3,17%). 

(Dinkes Sragen, 2008) 

Data dari Rumah Bersalin Permata Bunda Sragen, menunjukkan jumlah 

kunjungan ibu hamil yang memeriksakan dan melahirkan di Rumah Bersalin 

Permata Bunda Sragen dari bulan Januari sampai dengan Desember 2008 

sebanyak 369. Banyak faktor menyebabkan ibu hamil tidak memeriksakan 

kehamilannya, diantaranya ketidaktahuan ibu akan pentingnya periksa hamil, 

sikap ibu hamil yang kurang peduli dengan kehamilannya (Notoatmodjo, 2005 

: 47).  
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Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik ingin 

mengetahui “Hubungan Pengetahuan dan Sikap ibu hamil tentang Antenatal 

Care dengan  Kunjungan Pemeriksaan Kehamilan di Rumah Bersalin Permata 

Bunda Sragen”.  
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B. Rumusan Masalah 

1. Adakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang antenatal care 

dengan kunjungan Pemeriksaan Kehamilan ?  

2. Adakah  ada hubungan antara sikap tentang antenatal care dengan 

kunjungan pemeriksaan kehamilan ?  

3. Adakah ada hubungan antara pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang 

antenatal care dengan kunjungan pemeriksaan kehamilan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum :  

Mengetahui gambaran umum hubungan antara pengetahuan, dan sikap ibu 

hamil tentang antenatal care dengan kunjungan pemeriksaan kehamilan.  

2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan tentang antenatal 

care dengan kunjungan pemeriksaan kehamilan  

b. Mengetahui hubungan antara sikap tentang antenatal care dengan 

kunjungan pemeriksaan kehamilan  

c. Mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang 

antenatal care dengan kunjungan pemeriksaan kehamilan.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Dengan hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat menambah 

pengetahuan dan teori tentang pemeriksaan kehamilan yang paripurna dan 

jumlah cakupan kunjungan ibu hamil.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti  

Ilmu yang terdapat dalam proses penelitian diharapkan dapat 

menambah pengalaman baru dalam diri peneliti dan bisa di aplikasikan 

dalam masyarakat.  

b. Bagi Bidan  

Diharapkan dapat dipakai sebagai wacana baru dalam memberikan 

meningkatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan sehingga cakupan 

kunjungan terpenuhi.  

c. Bagi Responden  

Diharapkan dapat menambah pengetahuan ibu hamil tentang 

pentingnya periksa kehamilan sehingga tidak masalah dalam proses 

kehamilan, persalinan, nifas serta perawatan bayi sampai balita.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

A. KAJIAN TEORI 

1. Pengetahuan  

Pengetahuan adalah kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil 

penggunaan panca inderanya, yang berbeda kepercayaan (beliefs) takhayul 

(superstitions) dan penerangan yang keliru (misin formations). (Soekanto, 

2002:6).  

Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah 

seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu subyek tertentu. 

Penginderaan terjadi melalui panca indra manusia, yakni : Indra 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoadmodjo, 

2007 : 10.  

a. Cara Memperoleh Pengetahuan  

1) Penemuan Secara Kebetulan  

Penemuan yang sifatnya tanpa direncanakan dan 

diperhitungkan terlebih dahulu. Penemua semacam, walaupun 

kadang-kadang bermanfaat tidak dapat dipakai dalam suatu cara 

kerja ilmiah karena keadaannya yang tidak pasti/kurang mendekati 

kepastian. Dengan demikian hal datangnya penemuan tidak dapat 

6 
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diperhitungkan secara berencana dan tidak selalu memberikan 

gambaran yang sesungguhnya.  

2) Hal untung-untungan  

Penemuan melalui cara percobaan dan kesalahan-

kesalahan. Perbedaan dengan penemuan secara kebetulan adalah 

pada metode ini. Manusia lebih bersikap aktif untuk mengadakan 

percobaan-percobaan berikutnya yang sifatnya memperbaiki 

kesalahan-kesalahan yang terjadi pada pecobaan terdahulu.  

3) Kewibawaan  

Penghormatan terhadap pendapat atau penemuan yang oleh 

seseorang atau lembaga tertentu yang dianggap mempunyai 

kewibawaan atau wewenang.  

4) Usaha – usaha yang bersifat spekulatif  

Dari sekian banyak kemungkinan dipilihkan salah satu 

kemungkinan walaupun pilihan tersebut tidaklah didasarkan pada 

keyakinan  apakah pilihan tersebut merupakan cara yang tepat.  

5) Pengalaman  

Berdasarkan pikiran kritis, akan tetapi pengalaman belum 

tentu teratur dan bertujuan. Mungkin pengalaman tersebut hanya 

untuk dicatat saja.  

6) Penelitian ilmiah  

Suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala dengan jalan analisis dan pemeriksaan yang 
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mendalam terhadap fakta masalah yang disoroti untuk kemudian 

mengusahakan pemecahannya (Soekanto, 2002 : 8 – 9).  

 

b. Domain Kognitif Pengetahuan  

Pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif 

mempunyai 6 tindakan, yakni :  

1) Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya. Termasuk dalam pengetahuan tingkat ini 

adalah mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang telah 

diterima. Oleh sebab itu “tahu” ini adalah merupakan tingkat 

pengetahuan yang paling rendah. Kita kerja untuk mengukur 

bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain : 

menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan 

sebagainya.  

2) Memahami (Comprehension)  

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan 

menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui, dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah 

paham terhadap obyek atau materi harus dapat menjelaskan, 

menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan , dan 

sebagainya terhadap obyek yang dipelajari.                                                                         

3) Aplikasi (Aplication)  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



ii 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

materi yang telah dipelajari pada situasi kondisi riil (sebenarnya). 

Aplikasi disini dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-

hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks 

atau situasi yang lain.  

4) Analisis (Analysis)  

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu obyek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam 

suatu struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu 

sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan 

kata-kata kerja : dapat menggambarkan (membuat bagan), 

membedakan, mengelompokkan dan sebagainya.  

5) Sintesis (Synthesis)  

Sintesis menunjuk kepada suatu komponen untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan 

yang baru. Dengan kata lain sintesis itu suatu kemampuan untuk 

menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada, 

misalnya : dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat 

meringkaskan, dapat menyesuaikan, dan sebagainya  terhadap 

suatu teori atau rumusan – rumusan yang telah ada.  

6) Evaluasi (Evaluation)  

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan 

justifikasi atau penelitian terhadap suatu materi atau obyek. 
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Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan 

sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. 

(Notoadmodjo, 2007 : 145 – 146).  
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2. Sikap  

a. Pengertian Sikap  

Sikap adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap 

dirinya sendiri, orang lain, obyek atau issue (Azwar S, 2003 : 6).  

Sikap adalah merupakan reaksi atau respon seseorang yang 

masih terhadap suatu stimulus atau objek (Notoatmodjo, 2002 : 146).  

Sikap adalah pandangan – pandangan atau perasaan yang 

disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek tadi 

(Purwanto H, 1999 : 62).  

1) Komponen Sikap  

Azwar S (2003 : 24 – 28) mengatakan struktur sikap terdiri 

atas 3 komponen yang saling menunjang yaitu :  

a) Komponen kognitif merupakan representasi apa yang 

dipercayai oleh individu pemilik sikap, komponen kognitif 

berisi kepercayaan stereotipe yang dimiliki individu mengenai 

sesuatu dapat disamakan penanganan (Opini) terutama apabila 

menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversial.  

b) Komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut 

aspek emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya 

berakar paling dalam sebagai komponen sikap dan merupakan 

aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang 

mungkin adalah mengubah sikap seseorang komponen afektif 
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disamakan dengan perasaan yang dimiliki seseorang terhadap 

sesuatu.  

c) Komponen konatif merupakan aspek kecenderungan 

berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh 

seseorang. Dan berisi tendensi atau kecederungan untuk 

bertindak/bereaksi terhadap sesuatu dengan cara tertentu. Dan 

berkaitan dengan objek yang dihadapinya adalah logis untuk 

mengaharapkan bahwa sikap seseorang adalah dicerminkan 

dalam bentuk tendensi perilaku.  

2) Tingkatan Sikap  

Sikap terdiri atas berbagai tingkatan yakni (Notoatmodjo, 

2002) :  

a) Menerima (receiving) 

Menerima diartikan bahwa orang (subyek) mau dan 

memperhatikan stimulus yang diberikan (obyek).  

b) Merespon (responding)  

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan 

dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi 

sikap karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan 

atau mengerjakan tugas yang diberikan. Lepas pekerjaan itu 

benar atau salah adalah berarti orang itu menerima ide 

tersebut.  

c) Menghargai (valuing)  
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Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau 

mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah 

adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga, misalnya seorang 

mengajak ibu yang lain (tetangga, saudaranya, dan 

sebagainya) untuk menimbang anaknya ke posyandu atau 

mendiskusikan tentang gizi adalah suatu bukti bahwa si ibu 

telah mempunyai sikap positif terhadap gizi anak.  

d) Bertanggung jawab (responsible)  

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya 

dengan segala resiko adalah mempunyai sikap yang paling 

tinggi. Misalnya seorang ibu mau menjadi akseptor KB, 

meskipun mendapatkan tantangan dari mertua atau orang 

tuanya sendiri.  

 

3) Sifat Sikap  

Sikap dapat pula bersifat positif dan dapat pula bersifat 

negative (Purwanto H, 1999 : 25).  

a) Sikap positif kecenderungan tindakan adalah mendekati, 

menyenangi, mengharapkan obyek tertentu.  

b) Sikap negatif terdapat kecenderungan untuk menjauhi, 

menghindari, membenci, tidak menyukai obyek tertentu.  

4) Pengukuran Sikap  
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Salah satu aspek yang sangat penting guna memahami 

sikap dan perilaku manusia adalah masalah pengungkapan 

(assessment) atau  pengukuran (Measurement) sikap. Sax dalam 

Azwar S. (2003 : 87 – 88) menunjukkan beberapa karakteristik 

sikap yaitu :  

a) Sikap mempunyai arah, artinya sikap terpilah pada dua arah 

ksetujuan yaitu apakah setuju atau tidak setuju, apakah 

mendukung atau tidak mendukung, apakah memihak atau 

tidak memihak terhadap sesuatu atau seseorang sebagai obyek. 

Orang yang setuju, mendukung dan memihak terhadap suatu  

obyek sikap berarti memiliki sikap yang arahnya positif dan 

sebaliknya.  

b) Sikap memiliki intensitas, artinya kedalaman atau kekuatan 

sikap terhadap sesuatu belum tentu sama walaupun arahnya 

mungkin tidak berbeda.  

c) Sikap memiliki keluasan, kesetujuan atau ketidak setujuan 

terhadap suatu obyek sikap dapat mengenai hanya aspek yang 

sedikit dan sangat spesifik akan tetapi dapat pula mencakup 

banyak sekali aspek yang ada pada obyek sikap.  

d)  Sikap memiliki konsistensi, maksudnya adalah kesesuaian 

antara pernyataan sikap yang dikemukakan dengan responsnya 

terhadap obyek sikap termaksud. Konsistensi sikap 

diperlihatkan oleh kesesuaian sikap antar waktu.  
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Beberapa metode pengungkapan sikap yang secara historik 

telah dilakukan orang (Azwar, 2003 : 90 – 101).  

a) Observasi Perilaku  

Untuk mengetahui sikap seseorang terhadap sesuatu 

dapat dengan memperhatikan perilakunya, sebab perilaku 

merupakan salah satu indikator sikap individu. Perilaku yang 

kita amati bisa menjadi indikator sikap dalam konteks 

situasional tertentu akan tetapi interprestasi sikap harus sangat 

hati-hati apabila hanya didasarkan dari pengamatan terhadap 

perilaku yang ditampakkan oleh seseorang.  

b) Penanyaan Langsung  

Sikap seseorang dapat diketahui dengan menanyakan 

langsung (direct questioning) pada yang bersangkutan. Asumsi 

yang mendasari metode bertanya langsung guna 

pengungkapan sikap pertama adalah asumsi bahwa individu 

merupakan orang yang paling tahu mengenai dirinya sendiri 

dan kedua adalah asumsi keterusterangan bahwa manusia akan 

mengemukakan secara terbuka apa yang dirasakannya.  

Cara pengukuran ini memiliki keterbatasan dan 

kelemahan yang mendasar. Metode ini akan menghasilkan 

ukuran yang valid hanya apabila situasi dan kondisinya 

memungkinkan kebebasan berpendapat tanpa tekanan 

psikologis maupun fisik.  
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c) Pengungkapan Langsung  

Suatu versi metode pengungkapan langsung adalah 

pengungkapan langsung (direct assessment) secara tertulis 

yang dapat dilakukan dengan menggunakan item tunggal atau 

dengan menggunakan item ganda, Ajzen dalam Azwar (2003 : 

93).  

Prosedur pengungkapan langsung dengan item tunggal 

sangat sederhana. Responden diminta menjawab langsung 

pertanyaan sikap tertulis dengan memberi tanda setuju atau 

tidak setuju. Penyajian dan pemberian responnya yang 

dilakukan secara lebih jujur bila ia tidak perlu menuliskan 

nama dan identitasnya.  

 

Problem utama dalam pengukuran dengan aitem 

tunggal adalah masalah reliabilitas hasilnya. Item tunggal 

terlalu terbuka terhadap sumber error pengukuran. Kesalahan 

yang terjadi dapat berkaitan dengan masalah kalimat atau 

redaksional pertanyaannya yang mungkin kurang jelas, 

mungkin dipahami secara salah, mungkin mengandung istilah 

teknis yang punya arti khusus dan mungkin pula mengandung 

pengertian yang sensitif sehingga jawaban yang diinginkan 

dari individu tidak menggambarkan jawaban yang seharusnya.  
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Salah satu bentuk pengungkapan langsung dengan 

menggunakan aitem ganda adalah teknik diferensi semantik. 

Teknik diferensi semantik dirancang untuk mengungkapkan 

afek atau perasaan yang berkaitan dengan suatu obyek 

tertentu.  

d) Skala Sikap  

Metode pengungkapan sikap dalam bentuk self – 

report yang hingga kini dianggap sebagai paling dapat 

diandalkan adalah dengan menggunakan daftar pertanyaan-

pertanyaan yang harus dijawab oleh individu yang disebut 

sebagai skala sikap.  

Skala sikap berupa kumpulan pertanyaan-pertanyaan 

mengenai suatu obyek sikap. Dari respons subyek pada setiap 

pertanyaan ini kemudian dapat disimpulkan mengenai arah 

dan intensitas sikap seseorang. Pada beberapa bentuk skala 

dapat pula diungkap mengenai keluasan serta konsistensi 

sikap.  

Salah satu sifat skala adalah isi pertanyaannya yang 

dapat berupa pertanyaan langsung yang jelas tujuan ukurnya 

akan tetapi dapat pula berupa pertanyaan tidak langsung yang 

tampak kurang jelas tujuan ukurannya bagi responden.  

Proses pengungkapan sikap merupakan proses yag 

rentan terhadap berbagai kemungkinan kesalahan dikarenakan 
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sikap itu sendiri, merupakan suatu kontrak hipotetik atau 

konsep psikologis yang tidak mudah untuk dirumuskan secara 

operasional. Oleh karena itu, untuk mengurangi kemungkinan 

adanya kesalahan pengukuran, skala sikap harus dirancang 

dengan hati-hati dan sungguh-sungguh dan ditulis dengan 

mengikuti kaidah-kaidah penyusunan skala yang berlaku.  

e) Pengukuran Terselubung  

Metode pengukuran terselubung sebenarnya 

berorientasi kembali ke metode observasi perilaku yang telah 

dikemukakan diatas, akan tetapi sebagai obyek pengamatan 

bukan lagi perilaku tampak yang disadari atau sengaja 

dilakukan oleh seseorang melainkan reaksi-reaksi fisiologis 

yang terjadi lebih di luar kendali orang yang bersangkutan.  

Cara mengukur sikap, maka digunakan :  

a. Pernyataan positif (Favorable)  

1) Sangat  setuju 

2) Setuju  

3) Tidak setuju  

b. Pernyataan negatif (Unfaforable)  

1) Sangat setuju  

2) Setuju 

3) Tidak setuju  

(Hidayat, 2007 : 102) 
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5) Ciri-ciri Sikap  

Ciri-ciri sikap adalah (Purwanto H, 1999 : 9)  

a) Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau 

dipelajari sepanjang perkembangan itu dalam hubungan 

dengan obyeknya. Sifat ini membedakannya dengan sifat 

motif-motif biogenis seperti lapar, haus, kebutuhan akan 

istirahat.  

b) Sikap dapat berubah-ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan 

sikap dapat berubah pada seseorang bila terdapat keadaan – 

keadaan dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap 

pada orang lain.  

c) Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai 

hubungan tertentu terhadap suatu objek dengan kata lain, sikap 

itu terbentuk, dipelajari atau berubah senantiasa berkenaan 

dengan suatu objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan 

jelas.  

d) Objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga 

merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut.  

e) Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, 

sifat alamiah yang membedakan sikap dan kecakapan atau 

pengetahuan – pengetahuan yang dimiliki seseorang.  

 

3. Pemeriksaan Kehamilan  
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a. Pengertian  

Kunjungan atau kontak ibu hamil dengan tenaga ksehatan 

minimal empat kali selama kehamilan (Sarwono, 2001 : 156).  

Antenatal care adalah pengawasan sebelum persalinan terutama 

ditunjukkan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim 

(Mochtar R, 2001 : 50).  

Pemeriksaan kehamilan adalah pemeriksaan kehamilan untuk 

mengoptimalisasikan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, sehingga 

mampu menghadapi persalinan, nifas, persiapan memberikan ASI dan 

kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar (Manuaba, 2005 ; 128).  

Pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan beberapa tempat :  

1) Rumah Sakit/Rumah Sakit Ibu dan Anak  

2) Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas)  

3) Puskesmas Pembantu  

4) Posyandu  

5) Pondok Bersalin Desa  

6) Rumah Bersalin  

7) Bidan Praktek Swasta  

 

b. Tujuan Pemeriksaan Kehamilan  

Pusdikakes, 2001  mengatakan bahwa tujuan utama asuhan 

antenatal adalah untuk memfasilitasi hasil yang sehat dan positif bagi 

ibu maupun bayinya dengan cara membina hubungan saling percaya 
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dengan ibu, mendeteksi komplikasi yang dapat mengancam jiwa, 

mempersiapkan kelahiran, dan memberikan pendidikan. Asuhan 

antenatal penting untuk menjamin agar proses alamiah tetap berjalan 

normal selama kehamilan. Kehamilan dapat berkembang menjadi 

masalah atau komplikasi setiap saat.  

Dalam meningkatkan keselamatan ibu dan bayi baru lahir, 

maka asuhan antenatal harus difokuskan pada intervensi yang telah 

terbukti bermanfaat menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu 

dan bayi baru lahir. Oleh karena itu, salah satu aspek yang paling 

penting dari asuhan antenatal adalah membina hubungan saling 

percaya dengan ibu dan keluarganya. Jika ibu mempercayai bidan, 

maka kemungkinan besar ia akan kembali ke bidan yang sama untuk 

persalinan dan kelahiran bayinya.  

WHO expert Communitee on the Maternity care 

mengemukakan tujuan pelayanan kebidanan adalah :  

1) Pengawasan serta penanganan wanita hamil dan saat persalinan.  

2) Perawatan dan pemeriksaan wanita sesudah persalinan  

3) Perawatan neonatus – bayi  

4) Pemeliharaan dan pemberian ASI  

Dalam pengertian yang lebih luas pelayanan kebidanan 

bertujuan untuk :  

1) Mempersiapkan dan meningkatkan kesehatan sebelum perkawinan  

2) Memberikan pengertian tentang :  
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a) Konsep keluarga sebagai unit terkecil kehidupan  

b) Pengertian keluarga dalam kedudukan sosial budaya.  

c) Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi  

d) Menanamkan pengertian tentang program keluarga berencana 

dan merencanakan keluarga.  

 

c. Jadwal pemeriksaan kehamilan :  

1) Pemeriksaan pertama  

Pemeriksaan pertama dilakukan segera setelah tahu terlambat haid  

2) Pemeriksaan ulang  

a) Setiap bulan sampai umur kehamilan 6 sampai 7 bulan.  

b) Setiap 2 minggu sampai kehamilan berumur 8 bulan  

c) Setiap minggu sejak umur kehamilan 8 bulan sampai terjadi 

persalinan.  

3) Pemeriksaan khusus bila terdapat keluhan-keluhan tertentu 

(Manuaba, 2005, 130)  

Menurut Depkes RI (2001 : 18) Setiap ibu hamil paling 

sedikit mendapatkan empat kali kunjungan selama periode 

kehamilan, dengan jadwal:  

1) Satu kali kunjungan selama trimester pertama (selama usia 

kehamilan 14 minggu).  

2) Satu kali kunjungan selama trimester kedua (usia kehamilan 

antara 14-28 minggu).  
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3) Dua kali  kunjungan selama trimester ketiga (usia kehamilan 

antara 28 – 36 minggu dan sesudah usia kehamilan 36 

minggu).  

 

d. Konsep Pemeriksaan Kehamilan meliputi :  

1) Anamnese antara lain tentang : 

a) Pemeriksaan fisik  

b) Pemeriksaan psikologis  

c) Pemeriksaan laboratorium  

d) Diagnosis kehamilan  

e) Penatalaksanaan lebih lanjut  

f) Pemeriksaan kehamilan  

Tindakan yang dilakukan bidan dalam membantu seorang 

ibu untuk melalui kehamilan dan persalinan yang sehat :  

1) Membantu ibu dan keluarganya untuk mempersiapkan 

kelahiran dan kedaruratan yang mungkin terjadi  

2) Membantu setiap wanita hamil dan keluargaya untuk membuat 

rencana persalinan (siapa yang akan mendampingi selama 

persalinan, tempat melahirkan, peralatan yang diperlukan oleh 

ibu dan bayi baru lahir).  

3) Membantu setiap ibu hamil dan keluarganya untuk persiapan 

menghadapi komplikasi (transportasi, keuangan, donor darah, 

pengambilan keputusan) pada setiap kunjungan.  
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4) Melakukan penapisan untuk kondisi yang mengharuskan 

melahirkan di Rumah Sakit.  

5) Mendeteksi dan mengobati komplikasi – komplikasi yang 

dapat mengancam jiwa (Preeklamsi, anemia, penyakit – 

penyakit hubungan seksual).  

6) Mendeteksi adanya kehamilan ganda setelah usia kehamilan 

28 minggu dan adanya kelainan letak setelah usia kehamilan 

36 minggu.  

7) Memberikan suntikan imunisasi Tetanus Toxoid bila 

diperlukan.  

8) Memberikan suplemen mikronutrisi, termasuk zat besi dan 

asam folat secara rutin, serta vitamin A bila perlu.  

 

e. Cara bidan melakukan Pemeriksaan Kehamilan (Pusdikkes, 2001 : 20)  

1) Menyapa ibu dan anggota keluarganya dan membuatnya merasa 

nyaman.  

2) Mendapatkan riwayat kehamilan ibu, mendengarkan dengan teliti 

apa yang diceritakan oleh ibu.  

3) Melakukan pemeriksaan fisik, seperlunya saja.  

4) Melakukan dan menginstruksikan pemeriksaan laboratorium yang 

penting.  

5) Mengkaji riwayat, pemeriksaan fisik dan hasil laboratorium untuk 

mengetahui kenormalannya.  
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6) Sesuai dengan umur kehamilannya, mengajari ibu tentang nutrisi, 

istirahat, keluarga berencana, pemberian ASI, ketidaknyamanan 

yang normal selama kehamilan.  

7) Memulai atau melanjutkan perencanaan kelahiran dan 

kegawatdaruratan.  

8) Mengajarkan tentang tanda-tanda bahaya, pastikan bahwa ibu 

memahami semua tanda-tanda bahaya tersebut.  

9) Menjadwalkan kunjungan ulang.  

10) Mendemonstrasikan hasil kunjungan tersebut dengan 

menggunakan catatan subjektif, objektif, assesment, planning 

(SOAP).  

 

f. Pengambilan riwayat kesehatan (Anamnese) pada kunjungan 

Pemeriksaan Kehamilan pertama (Pusdikakes, 2001).  

Tujuan Anamnese pada kunjungan pertama pemeriksaan 

kehamilan adalah untuk mendeteksi kemungkinan adanya komplikasi 

dan menyiapkan untuk persalinan dengan mempelajari keadaan 

kehamilan ibu sekarang, kehamilan dan kelahiran terdahulu, 

kesehatan secara umum dan kondisi sosio-ekonomi. Begitu informasi 

dikumpulkan, bidan dapat menentukan apakah kehamilan ini normal 

atau apakah ibu mempunyai kebutuhan asuhan khusus. Sebagai 

tambahan pada kunjungan pemeriksaan kehamilan pertama bidan 

dapat menggunakan data untuk menghitung usia kehamilan dan 
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tanggal persalinan. Berdasarkankan interprestasi data, bidan dapat 

membuat rencana khusus mengenai asuhan bagi ibu.  

Kita melakukan anamnese perlu ketrampilan berkomunikasi 

yang baik. Cara bidan berkomunikasi dengan ibu menentukan 

informasi apa dan berapa banyak yang dapat diperoleh dari ibu 

tersebut. Kalau bidan melakukan pendekatan dengan penuh rasa 

persahabatan dan penghargaan terhadap itu., besar kemungkinan ibu 

akan bersikap jujur dan mau menginformasikan kepada bidan keadaan 

kehamilannya secara rinci. Bidan sangat perlu menjalin hubungan 

yang baik dan dapat dipercaya oleh kliennya. Kalau klien 

mempercayai bidan, ibu hamil akan menyebutkan hal-hal yang 

mungkin penting untuk asuhannya. Dan sangat penting jika bidan 

mengembangkan hubungan saling percaya dengan ibu, besar 

kemungkinan ibu kembali kepada bidan di saat waktunya melahirkan 

beberapa penelitian membuktikan bahwa hal ini efektif dalam 

menurunkan kematian ibu dan bayi (Pusdiknakes, 2001).  

Selama kunjungan pemeriksaan kehamilan pertama bidan 

mulai mengumpulkan informasi mengenai ibu untuk membantu kita 

dalam membina hubungan saling percaya dengan ibu, mendeteksi 

komplikasi, dan merencanakan asuhan khusus yang dibutuhkan. 

Dalam kunjungan selanjutnya bidan mengumpulkan lebih banyak 

informasi mengenai kehamilan untuk mendeteksi komplikasi dan 

melanjutkan memberikan asuhan individu yang khusus.  
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Isi anamnese riwayat pada kunjungan pemeriksaan kehamilan pertama 

: 

1) Informasi biodata : Nama dan usia ibu  

2) Riwayat kehamilan sekarang  

3) Haid pertama haid terakhir dan apakah normal  

4) Gerakan janin 

5) Masalah atau tanda – tanda bahaya  

6) Keluhan lazim pada kehamilan  

7) Penggunaan obat – obatan  

8) Kekhawatiran lain yang dirasakan  

9) Riwayat kebidanan yang lalu  

a) Jumlah kehamilan, anak yang lahir hidup, persalinan aterm, 

persalinan premature, keguguran, persalinan tindakan.  

b) Riwayat perdarahan pada kehamilan, persalinan atau nifasnya.  

c) Hipertensi disebabkan kehamilan sebelumnya  

d) Berat bayi sebelumnya < 2,5 kg atau > 4 kg  

e) Masalah lainnya yang dialami  

10) Riwayat kesehatan termasuk penyakit-penyakit yang diidap dahulu 

dan sekarang  

11) Riwayat sosioekonomi  

g. Kunjungan ulang Pemeriksaan Kehamilan (Pusdikakes, 2001)  
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Kunjungan ulang yaitu setiap kali kunjungan pemeriksaan 

kehamilan berikutnya yang dilakukan setelah kunjungan pemeriksaan 

kehamilan sebelumnya.  

Kunjungan ulang pemeriksaan kehamilan difokuskan pada 

pendeteksian kemungkinan adanya komplikasi, mempersiapkan 

kelahiran dan kegawatdaruratan, pemeriksaan fisik yang terfokus 

dalam pembelajaran.  

Elemen penting dari riwayat serta pemeriksaan fisik selama 

kunjungan ulang pemeriksaan kehamilan :  

1) Riwayat kehamilan sekarang 

a) Gerakan janin  

b) Setiap masalah atau tanda bahaya  

c) Keluhan – keluhan lazim dalam kehamilan  

d) Kekhawatiran yang lain.  

2) Pemeriksaan fisik 

a) Berat badan  

b) Tekanan darah  

c) Pengukuran tinggi fundus  

d) Palpasi abdomen untuk mendeteksi kehamilan ganda  

e) Manuver Leopold untuk mendeteksi kelainan letak  

f) Detak jantung janin.  

3) Pemeriksaan Laboratorium  

Meliputi pemeriksaan protein urine, gula darah dan Hb  
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B. PENELITIAN YANG RELEVAN  

Penelitian sebelumnya yang relevan menguatkan peneliti untuk 

melakukan penelitian dengan judul Pengetahuan, sikap dan perilaku ibu hamil 

dengan peningkatan frekuensi pemeriksaan kehamilan adalah penelitian 

tentang pengetahuan, sikap dan perilaku ibu bekerja dengan tidak bekerja 

tentang imunisasi (Mohammad Ali, 2003 : 67) menunjukkan hasil tidak ada 

perbedaan yang bermakna antara pengetahuan, sikap dan perilaku ibu yang 

bekerja dengan yang tidak bekerja tentang imunisasi.  

 

C. KERANGKA BERPIKIR  

Dalam penelitian ada empat variabel yaitu 2 variabel bebas dan satu 

variabel terikat. Variabel bebasnya adalah 1) Pengetahuan ibu hamil, 2) sikap 

ibu hamil dan untuk variabel terikatnya adalah kunjungan pemeriksaan 

kehamilan.  

1. Hubungan antara pengetahuan ibu hamil dengan kunjungan pemeriksaan 

kehamilan.  

Pengetahuan ibu hamil yang tinggi akan pemeriksaan kehamilan 

memberikan sumbangan pada pencapaian target kunjungan pmeriksaan 

kehamilan. Pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan kehamilan bisa 

didapat dari pengalaman yang sebelumnya atau dari pengalaman keluarga 

dan juga tetangga. Pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan kehamilan 
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dapat dipengaruhi oleh beerapa faktor  diantaranya tingkat pendidikan, 

sosial ekonomi, lingkungan dan faktor dari dalam diri ibu sendiri.  

Pengetahuan ibu hamil dapat ditingkatkan dengan berbagai cara misalnya 

dengan penyuluhan ataupun pendekatan individu lewat kader-kader 

terlatih. Namun tidak semuanya ibu hamil akan mau diberi penyuluhan 

tentang pentingnya pemeriksaan kehamilannya.  

Seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang pentingnya 

pemeriksaan kehamilan, kemungkinan besar kehamilannya terdapat 

masalah dan komplikasi yang bisa menyebabkan kesakitan ataupun 

kematian bagi ibu dan bayi. Oleh karena itu pengetahuan ibu sangatlah 

penting untuk menunjang kesejahteraan ibu dan janin selama masa 

kehamilan.  

 

2. Hubungan antara sikap ibu hamil dengan kunjungan pemeriksaan 

kehamilan  

Sikap yang positif terhadap pemeriksaan kehamilan memberikan 

sumbangan pada pencapaian target kunjungan pemeriksaan kehamilan dan 

meningkatkan indikator kesehatan ibu dan janin. Hal ini dapat dilihat 

apabila seseorang yang bersikap positif terhadap sesuatu obyek (dalam hal 

ini pemeriksaan kehamilan), cenderung menerima obyek tersebut berguna 

atau berharga baginya atau bila obyek telah dinilai “baik untuk saya” maka 

kecenderungan untuk menyenangi dan minat untuk melakukan 

pemeriksaan kehamilan lebih besar.  
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Respon dan perilaku terhadap pemeriksaan kehamilan dapat ditandai 

dengan adanya rasa kesetiaan terhadap tempat pelayanan, rasa kebanggaan 

terhadap pelayanan kesehatan, dengan kata lain bersikap positif terhadap 

pemeriksaan kehamilan berarti mempunyai pikiran atau persepsi yang 

positif dan senang terhadap pelayanan pemeriksaan kehamilan. Dengan 

demikian bersikap positif terhadap pemeriksaan kehamilan akan 

memberikan pengaruh yang baik dalam peningkatan cakupan kunjungan 

ibu hamil dan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dapat 

diturunkan sesuai dengan harapan.  

3. Hubungan antara pengetahuan dan sikap ibu hamil dengan kunjungan 

pemeriksaan kehamilan  

Seluruh aktivitas ibu hamil adalah untuk memeriksakan kehamilannya 

secara paripurna. Sikap ibu hamil yang pasti tidak ingin ada masalah 

dalam kehamilannya dan juga bayinya.  

Bila pengetahuan dan sikap ibu baik tentang pentingnya pemeriksaan 

kehamilan maka kehamilan akan berjalan normal tidak ada masalah 

ataupun komplikasi dan juga janin yang akan dilahirkan sehat tidak ada 

kesakitan. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan sikap 

ibu hamil terhadap peningkatan frekuensi pemeriksaan kehamilan 

memberikan sumbangan terhadap peningkatan cakupan target kunjungan 

antenatal.  

 

 
Pengetahuan ibu hamil 
tentang  
1. Pengertian  
2. Manfaat  
3. Jadwal  
4. Pengaruh  pemeriksaan 

kehamilan 
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Gambar 1 : Kerangka Konsep Pengetahuan dan Sikap  

 

Sikap ibu hamil tentang 
antenatal care dalam 
kunjungan pemeriksaan 
kehamilan  

 
 

Kunjungan Pemeriksaan 
Kehamilan  
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D. HIPOTESIS 

1. Ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan kunjungan 

pemeriksaan kehamilan.  

2. Ada hubungan yang signifikan antara sikap dengan kunjungan 

pemeriksaan kehamilan.  

3. Ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan sikap dengan 

kunjungan pemeriksaan kehamilan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Bersalin Permata Bunda Sragen.  

2. Waktu Penelitian ini dilaksanakan di lapangan mulai bulan 21 Agustus 

sampai bulan 21 Oktober 2009.  

 

B. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif koresional dengan 

pendekatan cross sectional.  

Rancangan penelitian yang menggambarkan hubungan antara variabel 

yang diteliti dapat dilukiskan pada gambar berikut :  

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Desain Penelitian Korelasional  

Keterangan gambar :  

X1 : Pengetahuan  

X2 : Sikap  

Y  : Kunjungan pemeriksaan kehamilan  

X2 

X1 

Y 

31 
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C. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi  

Populasi penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang 

memeriksakan kehamilan dan melahirkan di Rumah Bersalin Permata 

Bunda Sragen.  

2. Sampel  

Sampel yang digunakan adalah Random pada ibu hamil yang 

sedang melahirkan dan masih menginap di Rumah Bersalin Permata 

Bunda Sragen pada bulan September.  

 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Cara pengambilan sample dalam penelitian ini adalah dengan teknik 

non probality sampling. Cara pengambilannya menggunakan Accidental 

Sampling.  

  

E. Variabel  

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu 2 variabel bebas dan 

satu variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan 

dan sikap ibu hamil. Variabel terikatnya adalah kunjungan pemeriksaan 

kehamilan.  

 

F. Definisi Operasional 

1. Pengetahuan  

a. Definisi  
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Pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan kehamilan yang meliputi  

1)  Pengertian  

2)  Manfaat  

3)  Jadwal pemeriksaan 

4)  Pengaruh pemeriksaan kehamilan  

b. Alat ukur  : Test  

c. Skala Data  : Interval  

2. Sikap Ibu hamil  

a. Definisi  

Sikap Ibu Hamil adalah penilaian ibu hamil mengenai manfaat yang 

berkaitan dengan pentingnya pemeriksaan antenatal dan 

kecenderungan untuk melaksanakan atau melakukan.  

b. Indikator :  

1)  Manfaat untuk kesehatan ibu  

2)  Manfaat untuk kesehatan bayi  

3)  Manfaat untuk pengaturan gizi 

c. Alat ukur  : Kuisioner  

d. Skala Data  : Interval  

3. Pemeriksaan Kehamilan  

a. Definisi  

Kunjungan atau kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan minimal 

empat kali selama kehamilan.  

b. Indikator : 

1)  Teratur, tidak teratur  
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2)  Frekuensi  

c. Alat ukur : Lembar angket.   

d. Skala : Interval  

G. Teknik Pengumpulan Data / Instrumen  

Sesuai dengan variabel penelitian ini, terdapat empat jenis data yang 

dikumpulkan, pengetahuan menggunakan tingkat pengetahuan menurut 

Notoatmodjo menggunakan test, untuk sikap menggunakan skala kuisioner, 

metode kuesioner, dan untuk kunjungan pemeriksaan dengan kuesioner yang 

disebarkan pada ibu hamil yang sedang melahirkan dan masih menginap di 

Rumah Bersalin Permata Bunda setelah mendapat penjelasan dari peneliti 

kemudian diisi, prosedur pengambilan data :  

1. Surat ijin penelitian dari institusi pendidikan.  

2. Menyampaikan surat ijin ke RB Permata Bunda Sragen  

3. Setelah data terkumpul dilakukan proses analisa data.  

 

H. Teknik Analisa Data  

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan koreksi 

terhadap data dengan memeriksa kebenaran pengisian kuesioner, kemudian 

dilakukan tabulasi silang antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Untuk mempermudah analisis data digunakan uji bivariat dan uji 

multivariate.  

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :  
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1. Untuk melakukan analisis Bivariat antar variabel digunakan uji Korelasi 

Product Moment. 

2. Untuk melakukan analisis multivariat antar variabel dilakukan uji Regresi. 
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Tabel 3.1 tes validitas dan reliabilitas Kuesioner variable Pengetahuan  

No Pertanyaan 

1 Apakah ibu pernah mendengar tentang pemeriksaan kehamilan ?  

2 Jika pernah, berapa kali seharusnya ibu memeriksakan kehamilan selama 

hamil? 

3 Apakah manfaat pemeriksaan kehamilan ?  

4 Ibu harus segera memeriksakan kehamilan apabila dalam keadaan ?  

5 Setahu ibu, apa yang didapat ibu hamil sewaktu memeriksakan 

kehamilannya ke tempat pelayanan ?  

6 Dimana sajakah ibu hamil dapat memeriksakan kehamilannya?  

7 Berapakah jarak minimal dalam memeriksakan kehamilan pada masing-

masing tribulan ?  

8 Sepengetahuan ibu hal-hal apa sajakah yang dapat mempengaruhi kehamilan 

?  

9 Apa resiko ibu hamil yang kurang gizi ?  

10 Apa saja akibatnya bila ibu hamil tidak memeriksakan kehamilannya ?  

11 Sepengetahuan ibu apa akibatnya jika ibu hamil dengan riwayat kehamilan 

terdahulu tidak baik ?  

12 Penyakit apa saja yang bisa membahayakan kehamilan ?  

13 Disebut kehamilan sehat apabila ?  

14 Menurut ibu apa saja yang merupakan resiko tinggi dari kehamilan ?  

15 Menurut ibu keadaan bagaimana yang bisa memperlancar proses persalinan 

?  
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Tabel 3.2 tes validitas dan reliabilitas Kuesioner variabel Sikap  

No Pertanyaan 

1 Ibu hamil harus memeriksakan kehamilan agar bias melahirkan dengan 

lancar  

2 Selama kehamilan memeriksakan kehamilan minimal 4 kali  

3 Walaupun sudah memeriksakan kehamilan akan tetap bias terjadi kelainan 

dalam kehamilan dan persalinan  

4 Apabila ada ibu hamil selama hamil tidak pernah memeriksakan 

kehamilannya, menurut ibu? 

5 Perdarahan sewaktu bersalin bias akibat anemia sewaktu hamil  

6 Suntik TT tidak perlu dalam kehamilan  

7 Ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya cukup dirumah dukun saja, 

seperti yang dilakukan tetangga dan mereka melahirkan dengan normal baik 

tanpa gangguan apa-apa, menurut ibu?  

8 Bila tempat pelayanan kesehatan jauh, ibu hamil tidak perlu periksa, menurut 

ibu?  

9 Ibu hamil tidak perlu tarak/pantang denga makanan apapun, menurut ibu?  

10 Tetangga ibu umurnya 37 tahun, sekarang sedang hamil anak yang ke 6, 

kelima anak yang lain sehat-sehat dan belum pernah mengalami gangguan 

persalinan, sehingga tetangga ibu tersebut tenang-tenang saja, tidak pernah 

kontrol, menurut ibu?  

11 Ada yang mengatakan ibu hamil hanya perlu periksa 2 x saja, saat ngidam 

dan mau melahirkan, menurut ibu?  
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12 Menurut orang tua ibu hamil tidak boleh makan ikan lele, belut karena 

berpengaruh pada janin yang dikandungnya atau pada proses persalinan, 

menurut ibu?  

13 Seorang ibu hamil makannya harus lebih banyak dari orang biasa dan tidak 

perlu pantang makanan tertentu supaya bayi dan ibunya sehat, menurut ibu?  

14 Ibu Amir yang sedang hamil, malas memeriksakan kehamilan karena jauh 

dari pelayanan kesehatan. Apalagi kalau periksa diberi buku KIA yang harus 

diisi oleh Ibu Amir. Bagi Ibu Amir sangat merepotkan, menurut ibu?  

15 Tetangga ibu hamil anak ke- 2 tetap tidak mau memeriksakan kehamilan 

seperti kehamilannya sebelumnya, sebab walaupun persalinannya 

bermasalah anaknya tetap sehat, menurut ibu?  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data  

Penyebaran kuesioner sebanyak 35 bendel telah diisi atau dijawab oleh 

responden penelitian, tanpa ada yang tidak kembali. Kuesioner yang disebar 

tersebut berkaitan dengan pengetahuan dan sikap responden tentang 

kunjungan pemeriksaan kehamilan di RSB Permata Bunda Sragen.  

Karaketeristik responden penelitian ini meliputi umur, tingkat 

pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan lama jadi responden RSB Permata 

Bunda Sragen. Informasi ini berguna untuk menentukan dan mengetahui 

kompetensi responden terhadap bank serta untuk mendukung kedalam 

penelitian dan kedalaman dalam pembahasan topik penelitian. 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 2. 

Pada tabel tersebut terlihat bahwa tingkatan usia antara 24 – 30 tahun 

sejumlah 56 %, antara 31 – 37 tahun sejumlah 35 %, antara 38 – 44 tahun 

sejumlah 6 %, lebih dari 44 tahun sejumlah 3 %. 

Tabel 1. 
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Umur Jumlah % 
24 – 30 tahun 
31 – 37 tahun 
38 – 44 tahun 
> 44  tahun 

16 
10 
7 
2 

56 
35 
6 
3 

Jumlah 35 100,00 
Sumber : data primer. 
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2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tabel 2. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah % 
SD 

SMP 
SMA 

Diploma 
Sarjana 

5 
7 
9 

      10 
4 

14,00 
20,00 
25,00 
28,00 
13,00 

Jumlah 35   100,00 
Sumber : data primer. 

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat 

dilihat pada tabel 2. Pada tabel tersebut terlihat bahwa responden yang 

mengecam pendidikan sekolah dasar (SD) sejumlah 14 %, tamat SMP 

sejumlah 20 %, tamat SMA sejumlah 25 %, tamat Diploma sejumlah 28 

%, tamat Sarjana sejumlah 13 %. 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Karakteristik responden berdasarkan mata pencaharian atau 

pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel 3. Pada tabel tersebut terlihat 

bahwa mata pencaharian penduduk Kabupaten Sragen yang menjadi 

responden Rumah Bersalin Permata Bunda Sragen, diantaranya PNS/ TNI 

POLRI sejumlah 38 %, pegawai swasta sejumlah 22,85 %, buruh sejumlah 

7 %, pedagang sejumlah 5 %, mahasiswa sejumlah 2 %. 
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Tabel 3. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Pekerjaan Jumlah % 

PNS/TNI-POlRI 
Pegawai Swasta 
Buruh 
Pedagang 
Mahasiswa 

13 
8 
7 
5 
2 

38,00 
22,85 
20,00 
14,15 
  5,00 

Jumlah 35 100,00 
Sumber : data primer. 

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan per Bulan 

Karakteristik responden berdasarkan jumlah pendapatan yang 

diterima tiap  bulannya dapat dilihat pada tabel 4. Pada tabel tersebut 

terlihat bahwa tingkat pendapatan kurang dari Rp. 500.000 sejumlah 13 %, 

antara Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 sejumlah 17 %, antara Rp. 1.000.000 

– Rp. 1.500.000 sejumlah 23 %, antara Rp. 1.500.000 – Rp. 2.200.000 

sejumlah 32 %. Dan di atas Rp. 2.000.000 sejumlah 15 %. 

Tabel 4. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan per Bulan 

Pendapatan per Bulan Jumlah % 

< Rp. 500.000 

Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 

Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000 

Rp. 1.500.000 – Rp. 2.000.000 

> Rp. 2.000.000 

4 

6 

8 

12 

5 

13,00 

17,00 

23,00 

32,00 

15,00 

Jumlah 35 100,00 

Sumber : data primer.  
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5. Karakteristik Responden Menjadi Pelanggan RSB Permata Bunda Sragen 

Karakteristik responden berdasarkan lamanya menjadi responden 

Rumah Bersalin Permata Bunda Sragen dapat dilihat pada tabel 5. Pada 

tabel tersebut terlihat bahwa sudah melakukan pemeriksaan kehamilan, 

melahirkan dan rawat inap melahirkan Rumah Bersalin Permata Bunda 

Sragen untuk yang pertama kali sejumlah 20 %, melakukan kelahiran di 

RSB Permatan Bunda Sraghen kedua kalinya 29 %, dan lebih dari dua kali 

sejumlah 51 %. 

Tabel 5. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Menjadi Responden 

Lamanya Menjadi Responden Jumlah % 

Pertama kali 

Kedua kali 

Lebih dua kali 

7 

18 

10 

20,00 

51,00 

29,00 

Jumlah 35 100,00 

Sumber : data primer. 

Data yang didapatkan dari hasil kuisioner yang diisi oleh 

responden pada tanggal 21 September sampai dengan 21 Oktober 2009 

dapat diuraikan dengan dua data yaitu data bivariat dan multivariate.  

 

B.  Analisis Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Instrumen Penelitian 

a. Uji Validitas 

Uji validitas mengindikasikan seberapa bagus teknik, 

instrument, ataupun proses pengukuran terhadap konsep yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



ii 

diharapkan untuk mengetahui apakah yang ditanyakan pada angket 

sudah sesuai dengan konsepnya. Dalam penelitian ini terdiri dari tiga 

variable dua variabel bebas yaitu pengetahuan ibu hamil tentang 

antenatal care dan sikap ibu hamil tentang antenatal care, satu variabel 

terikat yaitu kunjungan pemeriksaan kehamilan di rumah bersalin 

Permata Bunda Sragen. Hasil tes validitas dengan menggunakan 

bantuan program SPSS dapat dilihat pada lampiran. Teknik korelasi 

yang dipergunakan adalah Pearson Correlation yang kriteria 

pengukurannya yaitu nilai rhitung lebih kecil dari batas signifikansi yaitu 

0,05 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.  

1) Validitas item pertanyaan untuk Variabel Pengetahuan Ibu 

Hamil tentang Antenatal Care (X1) 

Variabel motivasi terdiri dari 5 item pernyataan, pengujian 

validitas menggunakan teknik analisis one shot methods yaitu 

membandingkan rhitung dengan rtabel didapat hasil di Tabel 6. 

Tabel   6. 

Korelasi Item Pernyataan Pengetahuan Ibu Hamil (X1) 

Item Pertanyaan ritem rtabel Keterangan 

X1_1 
X1_2 
X1_3 
X1_4 
X1_5 
X1_6 
X1_7 
X1_8 
X1_9 
X1_10 
X1_11 
X1_12 
X1_13 
X1_14 

0,772 
0,708 
0,777 
0,666 
0,799 
0,585 
0,896 
0,566 
0,676 
0,818 
0,741 
0,819 
0,593 
0,854 

0,237 
0,237 
0,237 
0,237 
0,237 
0,237 
0,237 
0,237 
0,237 
0,237 
0,237 
0,237 
0,237 
0,237 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
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X1_15 0,760 0,237 Valid 
`Sumber : Data Primer yang diolah, 2009. 
 
Dari hasil uji validitas tersebut dapat diketahui bahwa korelasi 

item-item pernyataan terhadap variabel pengetahuan ibu hamil 

tentang antenatal care mempunyai rhitung lebih besar dari rtabel 

(signifikansi pada level 0,05) untuk n = 35 merupakan item 

pernyataan yang valid dalam menjelaskan variabel pengetahuan ibu 

hamil tentang antenatal care. Tabel 6 menunjukkan bahwa dari 15 

item pernyataan semuanya valid, sehingga dapat digunakan sebagai 

instrumen penelitian. 

2) Validitas item pertanyaan untuk Variabel Sikap Ibu Hamil 

tentang Antenatal Care (X2) 

Variabel Sikap Ibu Hamil tentang Antenatal Care terdiri dari 5 item 

pernyataan, pengujian validitas menggunakan teknik analisis one 

shot methods dengan hasil pada Tabel 7. 

                                  Tabel 7 

 Korelasi item pernyataan terhadap variabel Sikap Ibu Hamil 

tentang Antenatal Care (X2) 

 

Item Pertanyaan ritem rtabel Keterangan 

X2_1 
X2_2 
X2_3 
X2_4 
X2_5 
X2_6 
X2_7 
X2_8 
X2_9 
X2_10 
X2_11 
X2_12 

0,867 
0,721 
0,851 
0,678 
0,778 
0,804 
0,829 
0,700 
0,775 
0,640 
0,760 
0,678 

0,240 
0,240 
0,240 
0,240 
0,240 
0,240 
0,240 
0,240 
0,240 
0,240 
0,240 
0,240 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
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X2_13 
X2_14 
X2_15 

0,846 
0,646 
0,829 

0,240 
0,240 
0,240 

Valid 
Valid 
Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2009. 

 

Dari hasil uji validitas tersebut dapat diketahui bahwa 

korelasi item-item pernyataan terhadap variabel Sikap Ibu Hamil 

tentang Antenatal Care mempunyai rhitung lebih besar dari rtabel 

(signifikansi pada level 0,05) untuk n = 35 merupakan item 

pernyataan yang valid dalam menjelaskan variabel Pendidikan dan 

Pelatihan. Tabel 7 menunjukkan bahwa dari ada 15 item 

pernyataan semuanya valid, sehingga dapat digunakan sebagai 

instrumen penelitian. 

3) Validitas item pertanyaan untuk Variabel Kunjungan 

Pemeriksaan Kehamilan di Rumah Bersalin Permata Bunda 

Sragen (Y)  

Variabel Sikap Ibu Hamil tentang Antenatal Care terdiri dari 5 item 

pernyataan, pengujian validitas menggunakan teknik analisis one 

shot methods dengan hasil pada Tabel 8. 

Tabel 8.  

Korelasi item pernyataan terhadap Variabel Kunjungan 
Pemeriksaan Kehamilan (Y) 

 
Item Pertanyaan ritem rtabel Keterangan 

Y_1 
Y_2 
Y_3 
Y_4 

0,848 
0,747 
0,719 
0,846 

0,237 
0,237 
0,237 
0,237 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2009. 
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 Dari hasil uji validitas tersebut dapat diketahui bahwa 

korelasi item-item pernyataan terhadap variabel Kunjungan 

Pemeriksaan Kehamilan mempunyai rhitung lebih besar dari rtabel 

(signifikansi pada level 0,05) untuk n = 35 merupakan item 

pernyataan yang valid dalam menjelaskan variabel Kunjungan 

Pemeriksaan Kehamilan. Tabel 8 menunjukkan bahwa dari ada 4 

item pernyataan semuanya valid, sehingga dapat digunakan sebagai 

instrumen penelitian. 

b. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas menunjukkan sejauhmana pengukuran dapat 

memberikan hasil yang tidak berbeda jauh jika pengukuran ulang pada 

subyek  yang sama. Namun demikian berarti bahwa reliabilitas harus 

diuji dengan cara melakukan pengujian ulang. Uji reliabilitas 

digunakan untuk menunjuk sejauh mana suatu pengukuran dapat 

memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengujian 

kembali terhadap subyek yang sama. Teknik reliabilitas instrumen 

dalam penelitian ini adalah menggunakan Reliability Analisis Statistic 

dengan Cronbach Alpha (a). Jika nilai Cronbach Alpha (a) > 0,60 

maka instrumen penelitian reliabel. Untuk lebih jelasnya maka 

perhitungan uji reliabilitas dapat diuji pada tabel berikut : 

Tabel 9. 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 
Nilai  
Kritis 

Ket 

Pengetahuan Ibu Hamil tentang 
Antenatal Care (X1) 

0,767 0,60 Reliabel 

Sikap Ibu Hamil tentang Antenatal 
Care (X2) 

0,769 0,60 Reliabel 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



ii 

Kunjungan Pemeriksaan 
Kehamilan (Y) 

0,811 0,60 Reliabel 

Sumber : Data Primer yang telah Diolah. 

Dari hasil uji reliabilitas tersebut dapat diketahui bahwa semua 

pernyataan mengenai Pengetahuan Ibu Hamil tentang Antenatal Care, 

Sikap Ibu Hamil tentang Antenatal Care dan Kunjungan Pemeriksaan 

Kehamilan memiliki nilai Cronbach’s Alpha secara berturut-turut 

diperoleh 0,767; 0,769; dan 0,811; karena koefisien Cronbach’s Alpha > 

nilai kritis 0,60 menurut kriteria Nunnally dalam Ghozali (2005) dapat 

dikatakan reliabel, maka ke-tiga angket penelitian memberikan 

gambaran bahwa semua item reliabel atau handal sehingga dapat 

digunakan sebagai instrumen penelitian. 

 

C. Analisis Uji Hipotesis 

1. Hasil Uji Bivariat  

a. Hubungan Pengetahuan dengan Kunjungan ANC  

Tabel 10. Hubungan antara Pengetahuan Ibu dengan Kunjungan ANC 
Kunjungan ANC 

Pengetahuan 
Kurang % Cukup % Baik % 

Jumlah % X2 P 

Kurang 4 57,1 2 28,6 1 14,3 7 100 13,682 0,008 
Cukup 2 11,8 10 58,8 5 29,4 17 100   
Baik 1 9,1 2 18,2 8 72,7 11 100   

Jumlah 7 20 14 40 14 40 35 100   
 

Pada tabel 10 terlihat bahwa dengan pengetahuan yang kurang, 

kunjungan ANC kategori kurang atau tidak sesuai standar K4 ada 

57,1%, dan yang berpengetahuan baik, kunjungan ANC kategori baik 

atau sesuai standar K4 ada 72,7%.  
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Dilihat dari probabilitas, terlihat bahwa nilai p yaitu 0,008 atau 

> 0,005 dan dapat diartikan bahwa pengetahuan tidak mempunyai 

hubungan dengan kunjungan ANC  .  

b. Hubungan Sikap dengan Kunjungan ANC  

Tabel 11. Hubungan antara Sikap Ibu dengan Kunjungan ANC 

Kunjungan ANC 
Pengetahuan 

Kurang % Cukup % Baik % 
Jumlah % X2 P 

Kurang 5 62,5 2 25 1 12,5 8 100 15,813 0,003 
Cukup 1 6,7 9 60 5 33,3 15 100   
Baik 1 8,3 3 25 8 66,7 12 100   

Jumlah 7 20 14 40 14 40 35 100   
Pada tabel 11 terlihat bahwa dengan sikap yang kurang, 

kunjungan ANC kategori kurang atau tidak sesuai standar K4 ada 

62,5%, dan yang sikapnya baik, kunjungan ANC kategori baik atau 

sesuai standar K4 ada 66,7%.  

Dilihat dari probabilitas, terlihat bahwa nilai p yaitu 0,008 atau 

< 0,005 dan dapat diartikan bahwa sikap tidak mempunyai hubungan 

dengan kunjungan ANC    

2. Hasil Product Moment  

Dari olah data SPSS 16.00 yang diuji dengan Product Moment 

dapat dilihat pada table di bawah ini : 

Tabel 12. Hasil Uji Product Moment antara Pengetahuan dan Sikap 

terhadap Kunjungan ANC  

Variable Pengetahuan Sikap Kunjugan ANC 
Pengetahuan 1 0.839 ** 0.496 ** 
Sig. (2-tailed)  0.000 0.002 

N 35 35 35 
Sikap 0.839 ** 1 0.521 ** 

Sig. (2-tailed) 0.000  0.000 
N 35 35 35 

Kunjungan ANC 0.496 ** 0.521 ** 1 
Sig. (2-tailed) 0.002 0.001  

N 35 35 35 
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Dilihat dari hasil product moment di atas maka dapat diuraikan 

bahwa Pengetahuan dan sikap mempunyai hubungan yang erat dengan 

kunjungan ANC yang diketahui dari hasil probabilitas (Sig. 2-tailed) 0,000 

atau lebih kecil dari 0,005.  Hubungan pengetahuan dan sikap dikatakan 

erat karena dilihat adanya tanda (flag) bintang berjumlah dua seperti tabel 

di atas. Pengertian tanda bintang apabila ada dua berarti sangat signifikan, 

bintang satu ada signifikan, dan tidak ada bintang berarti tidak signifikan. 

3. Hasil Multivariat  

Dari olah data SPSS 16.00 dapat dilihat untuk hasil uji R2 yaitu 

dengan nilai 0,22 atau bisa dikatakan bahwa kunjungan ANC hanya 

dipengaruhi 22% dari pengetahuan dan sikap ibu, sedangkan 76% 

dipengaruhi oleh faktor lanilla yang tidak dapat dijelaskan pada penelitian 

ini.  

Tabel 13. Regresi Korelasi antara Pengetahuan dan Sikap terhadap 

Kunjungan ANC  

Variable Koefisien Regresi T Hitung P 
Constanta 1.006 2.802 0.009 

Pengetahuan 0.240 0.721 0.476 
Sikap 0.401 1.287 0.207 

 

Dilihat dari hasil regresi di atas maka dapat diuraikan dengan 

rumus regresi sebagai berikut :  

Y = 1,006 + 0,240 X1 + 0,401 X2 

Keterangan : 

Y : Kunjungan ANC  
X1 : Pengetahuan  
X2 : Sikap  
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Dari rumus di atas diketahui apabila nilai X dianggap konstan 

misalnya angka 1, maka ilai Y dapat diketahui sebesar Y = 1,006 + 0,240 

(1) + 0,401 (1). Nilai Y sebesar 1,647.  

Dari tabel 13 diatas dapat dilihat tentang signifikan atau tidaknya. 

Tetapi dalam penelitian ini yang perhitungannya dibantu dengan SPSS 

16.00 tidak perlu membandingkan t hitung dengan t tabel, cukup melihat 

dari probabilitas, apabila nilai probabilitas > 0,005 maka dinyatakan 

berpengaruh tidak nyata, sedangkan apabila nilai probabilitas < 0,005 

maka dinyatakan berpengaruh nyata, masing-masing penggunaan variabel 

bebas dan elastisitasnya dapat diinterpretasikan sebagai berikut :  

a. Pengetahuan (X1)  

Besarnya probabilitas sebesar 0,476 atau lebih besar dari 0,005 

sehingga perbedaan pengetahuan (X1) berpengaruh tidak nyata 

terhadap kunjungan ANC (Y). dengan elastisitas sebesar 0,721. Jika 

pengetahuan meningkat 1% dari maka diperkirakan kunjungan ANC 

akan naik 0,721% dari rata-rata kunjungan ANC saat ini dengan 

asumsi faktor selain pengetahuan dianggap tetap (ceteris paribus).  

b. Sikap (X2)  

Besarnya probabilitas sebesar 0,207 atau lebih besar dari 0,005 

sehingga perbedaan sikap (X2) berpengaruh tidak nyata terhadap 

kunjungan ANC (Y). dengan elastisitas sebesar 1,287. Jika sikap 

bertambah baik sebesar 1% dari maka diperkirakan kunjungan ANC 

akan naik 1,287 % dari rata-rata kunjungan ANC saat ini dengan 

asumsi faktor selain sikap dianggap tetap (ceteris paribus). 

c.   Sumbangan Variabel Penelitian 
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Berdasar hasil uji Regresi Korelasi dapat diketahui besarnya 

sumbangan variebal penelitian sebagai berikut: 

(1) Sumbangan Relatif variabel X1 (pengetahuan antenatal care) ibu 

hamil terhadap Y (kunjungan pemeriksaan kehamilan) yaitu 

sebesar terhadap X1 terhadap Y sebesar 0,24 (24 %) yang 

diperoleh dari: 

                                       a1 å x1 y 
SR X1 =                    x 100% 

                                        JK (Reg) 

                                       (0,21*0,622 ) 
SR X1 =                         x 100% 
                     5,552 

SR X1 =     0,24  »  24 %  

Keterangan :  

a1  = Coefficients constant variabel pengetahuan  

å x1 y  = Jumlah Reliability Pengetahuan dikali Jumlah 
Reliability Kunjungan  

JK =  Regression anova (b)  
SR X1  = Sumbangan Relatif variabel X1 Pengetahuan 
 

(2) Sumbangan Relatif variabel X2 (Sikap ibu hamil) terhadap Y 

(kunjungan pemeriksaan kehamilan) sebesar 0,40 (40 %) yang 

diperoleh dari: 

                                       a2 å x2 y 
SR X2 =                    x 100% 

                                        JK (Reg) 

                                       (0,36*0,623 ) 
SR X2 =                         x 100% 
                     5,552 

SR X2 =     0,40 »  40 %  

Keterangan :  

a2  = Coefficients constant variabel Sikap  
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å x1 y  = Jumlah Reliability Sikap dikali Jumlah Reliability 
Kunjungan  

JK =  Regression anova (b) 
SR X2 = Sumbangan Relatif  variabel X2 Sikap 
 

(3) Sumbangan Efektif variabel X1 (pengetahuan antenatal care) dan 

X2 (Sikap ibu hamil) terhadap Y (kunjungan pemeriksaan 

kehamilan) yang diperoleh dari: 

(a) Sumbangan Efektif (X1) 

SE X1 =  SR X1  x  R2 

SE X1 =  24  x  0,283  

SE X1 =  6,79 »  7  %  

 

(b) Sumbangan Efektif (X2) 

SE X2 =  SR X2  x  R2 

SE X2 =  40  x  0,283  

SE X2 =  11,32 »  11 % 

 

D. Pembahasan  

1. Hasil Uji Bivariat  

a. Hubungan Pengetahuan dengan Kunjungan ANC  

Pada tabel 6 terlihat bahwa dengan pengetahuan yang kurang, 

kunjungan ANC kategori kurang atau tidak sesuai standar K4 ada 

57,1%, dan yang berpengetahuan baik, kunjungan ANC kategori baik 

atau sesuai standar K4 ada 72,7%.  

Dilihat dari probabilitas, terlihat bahwa nilai p yaitu 0,008 atau 

> 0,005 dan dapat diartikan bahwa pengetahuan tidak mempunyai 

hubungan dengan kunjungan ANC.  
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Pengetahuan ternyata tidak berhubungan dengan kunjungan 

ANC, sebab pengetahuan akan dapat direalisasikan dalam bentuk 

perilaku harus didukung oleh beberapa faktor misalnya budaya, 

pengalaman, sosial, ekonomi, jarak tempuh dan transportasi serta 

dukungan keluarga.  

Budaya mempengaruhi tingkah laku manusia atau kelompok 

manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang meliputi sikap dan 

kepercayaan. Budaya dari suatu daerah yang mau untuk menerima 

perkembangan ilmu pengetahuan akan lebih cepat dalam 

meningkatkan pengetahuan pada suatu daerah tersebut. Budaya yang 

terlalu memegang teguh kebudayaan dari nenek moyang yang 

terkadang tidak logis misalnya percaya mitos bahwa bayi tidak boleh 

makan banyak telur nanti bisulen. Apabila suatu masyarakat 

memegang teguh mitos dari nenek moyang tersebut, dan tidak 

menghiraukan perkembangan ilmu kesehatan saat ini, walaupun ada 

penerangan logis tentang telur, akan sia-sia sebab tidak akan dipercaya 

bagi penganut mitos dari nenek moyang tersebut. Walaupun 

masyarakat tahu bahwa ANC itu penting, tetapi apabila budaya tidak 

mendukung maka perilaku seseorang tidak akan berubah.  

Pengalaman tidak selalu berwujud suatu hal yang pernah 

dialami seseorang, tetapi biasa berawal dari mendengar atau melihat. 

Pada saat mendengar dan melihat tersebut terkadang ada kata-kata 

bahwa ANC itu memang penting, tetapi tidak ANC juga tidak apa-apa, 

seperti yang dialami istri orang tersebut. Hal tersebut bias 

mempengaruhi pengetahuan yang telah didapat menjadi tidak 

terlaksana dalam wujud perilaku.  

Tingkat kemampuan seseorang untuk memenuhi kehidupan 

berbeda-beda. Secara sosial ekonomi yang tinggi mempunyai 
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kecenderungan untuk selalu menimba ilmu pengetahuan dan 

melaksanakannya. Berbeda dengan tingkat sosial ekonomi yang 

rendah, walaupun pengetahuan baik, tetapi saat pemeriksaan ANC 

tidak mempunyai uang kemungkinan orang tersebut akan minder 

dalam memeriksakan istrinya.  

Jarak dan transportasi sangat mempengaruhi dari perilaku 

seseorang, walaupun pengetahuannya baik akan ANC apabila jaraknya 

dan transportasi sulit, memungkinkan akan membuat motivasi untuk 

ANC berkurang sehingga terjadi tidak berkunjung untuk ANC. Dan 

banyak faktor lain yang mampu menghalangi pengetahuan seseorang 

tentang ANC khususnya dalam pelaksanaannya. 

b. Hubungan Sikap dengan Kunjungan ANC  

Pada tabel 7 terlihat bahwa dengan sikap yang kurang, 

kunjungan ANC kategori kurang atau tidak sesuai standar K4 ada 

62,5%, dan yang sikapnya baik, kunjungan ANC kategori baik atau 

sesuai standar K4 ada 66,7%.  

Dilihat dari probabilitas, terlihat bahwa nilai p yaitu 0,003 atau 

< 0,005 dan dapat diartikan bahwa sikap mempunyai hubungan dengan 

kunjungan ANC.  

Sikap merupakan salah satu aspek yang sangat penting guna 

memahami sikap dan perilaku manusia. Sikap lebih memiliki karakter 

yang lebih kuat dibandingkan hanya mempunyai pengetahuan. 

Menurut Sax dalam Azwar S. (2003 : 87 – 88) menunjukkan beberapa 

karakteristik sikap yaitu :  

1) Sikap mempunyai arah, artinya sikap terpilah pada dua arah 

kesetujuan yaitu apakah setuju atau tidak setuju, apakah 

mendukung atau tidak mendukung, apakah memihak atau tidak 

memihak terhadap sesuatu atau seseorang sebagai obyek. Orang 
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yang setuju, mendukung dan memihak terhadap suatu obyek sikap 

berarti memiliki sikap yang arahnya positif dan sebaliknya.  

2) Sikap memiliki intensitas, artinya kedalaman atau kekuatan sikap 

terhadap sesuatu belum tentu sama walaupun arahnya mungkin 

tidak berbeda.  

3) Sikap memiliki keluasan, kesetujuan atau ketidak setujuan terhadap 

suatu obyek sikap dapat mengenai hanya aspek yang sedikit dan 

sangat spesifik akan tetapi dapat pula mencakup banyak sekali 

aspek yang ada pada obyek sikap.  

4) Sikap memiliki konsistensi, maksudnya adalah kesesuaian antara 

pernyataan sikap yang dikemukakan dengan responnya terhadap 

obyek sikap termaksud. Konsistensi sikap diperlihatkan oleh 

kesesuaian sikap antar waktu.  

Dari keterangan diatas ternyata sikap mempunyai karakter, 

lemah kuatnya karakter sangat mempengaruhi dari perilaku seseorang. 

Sikap yang kuat dimiliki oleh seseorang untuk memeriksakan dirinya 

(ANC) akan membawa perilaku yang nyata dalam pelaksanaan ANC.  

2. Hasil Product Moment 

Dilihat dari hasil product moment di atas maka dapat diuraikan 

bahwa Pengetahuan dan sikap mempunyai hubungan yang erat dengan 

kunjungan ANC yang diketahui dari hasil probabilitas (Sig. 2-tailed) 0,000 

atau lebih kecil dari 0,005.  Hubungan pengetahuan dan sikap dikatakan 

erat karena dilihat adanya tanda (flag) bintang berjumlah dua seperti tabel 

di atas. Pengertian tanda bintang apabila ada dua berarti sangat signifikan, 

bintang satu ada signifikan, dan tidak ada bintang berarti tidak signifikan. 

Pengetahuan dan sikap merupakan faktor pendorong dalam 

menentukan perilaku manusia. Perilaku manusia disini adalah kunjungan 
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ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan atau disebut juga 

Antenatal Care. 

Dilihat dari pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah 

merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah seseorang melakukan 

penginderaan terhadap suatu subyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

panca indra manusia, yakni : Indra penglihatan, pendengaran, penciuman, 

rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui 

mata dan telinga (Notoadmodjo, 2007 : 10), sedangkan sikap adalah 

pandangan – pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk 

bertindak sesuai sikap objek tadi (Purwanto H, 1999 : 62). Berarti, pada 

penelitian pengertian dari pengetahuan dan sikap diatas benar-benar 

mampu mempengaruhi seseorang untuk melakukan ANC yang dapat 

dilihat dari hasil hasil probabilitas (Sig. 2-tailed) 0,000 masing-masing 

variabel bebas (pengetahuan dan sikap) terhadap variabel terikat 

(kunungan ANC) atau lebih kecil dari 0,005. 

3. Hasil Multivariat  

Dari olah data SPSS 16.00 dapat dilihat untuk hasil uji R2 yaitu 

dengan nilai 0,283, atau bisa dikatakan bahwa kunjungan ANC hanya 

dipengaruhi 28,3% dari pengetahuan dan sikap ibu, sedangkan 71,7% 

dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dapat dijelaskan pada penelitian 

ini, sedangkan untuk sumbangan dari X1 dan X2 dilihat dari hasil regresi 

korelasi di atas. Sumbangan X1 dan X2 terhadap Y yaitu sebesar terhadap 

X1 terhadap Y sebesar 0,24 (24,0 %), dan X2 terhadap Y sebesar 0,40 (40 

%). 
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Dari tabel 8 di atas dapat dilihat tentang signifikan atau tidaknya. 

Tetapi dalam penelitian ini yang perhitungannya dibantu dengan SPSS 

16.00 tidak perlu membandingkan t hitung dengan t tabel, cukup melihat 

dari probabilitas, apabila nilai probabilitas > 0,005 maka dinyatakan 

berpengaruh nyata, masing-masing penggunaan variabel bebas dan 

elastisitsnya dapat diinterprestasikan sebagai berikut :  

a. Pengetahuan (X1)  

Besarnya probabilitas sebesar 0,476 atau lebih besar dari 0,005 

sehingga perbedaan pengetahuan (X1) berpengaruh tidak nyata 

terhadap kunjungan ANC (Y). dengan elastisitas sebesar 0,721. Jika 

pengetahuan meningkat 1% dari maka diperkirakan kunjungan ANC 

akan naik 0,721% dari rata-rata kunjungan ANC saat ini dengan 

asumsi faktor selain pengetahuan dianggap tetap (ceteris paribus).  

Hal tersebut disebabkan pengetahuan bisa mempengaruhi 

seseorang untuk merubah sikap dan perilaku untuk mendapatkan hal 

yang lebih baik dan menguntungkan bagi dirinya. Pengetahuan ANC 

yang baik, akan berdampak pada perilaku seseorang khususnya dalam 

menjalankan ANC untuk kepentingan kesehatan janin dan ibu hamil.  

b. Sikap (X2)  

Besarnya probabilitas sebesar 0,207 atau lebih besar dari 0,005 

sehingga perbedaan sikap (X2) berpengaruh tidak nyata terhadap 

kunjungan ANC (Y). Dengan elastisitas sebesar 1,287. Jika sikap 

bertambah baik sebesar 1% dari maka diperkirakan kunjungan ANC 

akan naik 1,287% dari rata-rata kunjungan ANC saat ini dengan 

asumsi faktor selain sikap dianggap tetap (ceteris paribus).  
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Sikap sangat mempengaruhi kunjungan ANC ibu. Hal tersebut 

disebabkan sikap mampu mendorong manusia untuk melakukan 

sesuatu. Dilihat dari Ciri-ciri sikap adalah (Purwanto H, 1999 : 9).  

1) Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari 

sepanjang perkembangan itu dalam hubungan dengan obyeknya. 

Sifat ini membedakannya dengan sifat motif-motif biogenis seperti 

lapar, haus, kebutuhan akan istirahat.  

2) Sikap dapat berubah – ubah karena itu sikap dapat dipelajari dan 

sikap dapat berubah pada seseorang bila terdapat keadaan-keadaa 

dan syarat-syarat tertentu yang mempermudah sikap pada orang 

lain.  

3) Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan 

tertentu terhadap suatu objek dengan kata lain, sikap itu terbentuk, 

dipelajari atau berubah senantiasa berkenaan dengan suatu objek 

tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas.  

4) Objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga 

merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut.  

5) Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan, sifat 

alamiah yang membedakan sikap dan kecakapan atau pengetahuan 

– pengetahuan yang dimiliki seseorang.  

Dilihat dari ciri-ciri sikap diatas, mencerminkan bahwa sikap 

akan mempengaruhi tingkah laku manusia dalam melakukan sesuatu, 

dan terkadang sikap yang kuat akan membentuk karakter yang disebut 

prinsip. Orang yang memiliki prinsip untuk selalu hidup sehat, akan 

mencoba sebaik mungkin dan melakukan apa saja untuk kesehatannya 
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apalagi untuk janin dan ibu hamil sebagai salah satu bagian dari 

keluarga dan kehidupannya, salah satunya dengan melakukan 

kunjungan ANC dengan baik.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasar penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut :  

a. Uji Hipotesis  

i. Hubungan pengetahuan dengan kunjungan ANC dari hasil penelitian 

uji bivariat menunjukkan bahwa dengan pengetahuan yang kurang, 

kunjungan ANC kategori kurang atau tidak sesuai standar K4 ada 

57,1%, dan yang berpengetahuan baik, kunjungan ANC kategori baik 

atau sesuai standar K4 ada 72,7%. Dilihat dari probabilitas, terlihat 

bahwa nilai p yaitu 0,008 atau > 0,005 diartikan bahwa pengetahuan 

tidak mempunyai hubungan dengan kunjungan ANC.  

ii. Hubungan sikap dengan kunjungan ANC dari hasil penelitian uji 

bivariat menunjukkan bahwa dengan sikap yang kurang, kunjungan 

ANC kategori kurang atau tidak sesuai standar K4 ada 62,5%, dan 

yang sikapnya baik, kunjungan ANC kategori baik atau sesuai standar 

K4 ada 66,7%. Dilihat dari probabilitas, terlihat bahwa nilai p yaitu 

0,008 atau < 0,005 diartikan bahwa sikap tidak mempunyai hubungan 

dengan kunjungan ANC.  

iii. Hasil Uji Product Moment  

Dilihat dari hasil product moment dinyatakan bahwa 

pengetahuan dan sikap mempunyai hubungan yang erat dengan 
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kunjungan ANC yang diketahui dari hasil probabilitas (Sig. 2-tailed) 

0,000 atau lebih kecil dari 0,005.  Masing-masing variabel bebas 

(pengetahuan dan sikap) terhadap variabel terikat (kunjungan ANC) 

atau lebih kecil dari 0,005. 

d. Hasil Multivariat 

Dari olah data SPSS 16.00 dapat dilihat untuk hasil uji R2 yaitu 

dengan nilai 0,283, atau bisa dikatakan bahwa kunjungan ANC hanya 

dipengaruhi 28,3% dari pengetahuan dan sikap ibu, sedangkan 71,7% 

dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dapat dijelaskan pada 

penelitian ini, sedangkan untuk sumbangan dari X1 dan X2 dilihat dari 

hasil regresi korelasi di atas. Sumbangan X1 dan X2 terhadap Y yaitu 

sebesar terhadap X1 terhadap Y sebesar 0,240 (24,0 %), dan X2 

terhadap Y sebesar 0,401 (40,1 %). 

 

B. Implikasi  

1.  Kepada para ibu hamil perlu diupayakan adanya peningkatan pengetahuan 

tentang antenatal care agar memiliki sikap yang lebih positif akan 

pentingnya antenatal care sehingga akan meningkatkan intensitas 

pemeriksaan kehamilan. 

2.  Ibu-ibu hamil dan semua ibu perlu faham tentang penyebab kematian ibu 

adalah komplikasi yang terjadi selama kehamilan, kelahiran atau nifas. 

Kematian ibu sering berkaitan dengan tiga macam komplikasi utama : 

perdarahan, infeksi dan eklamsia. Penyebab perdarahan, infeksi dan 
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eklamsia beragam antar masyarakat. Kematian akibat perdarahan bisa 

disebabkan karena anemia selama hamil.  

3.   Ibu-ibu hamil perlu mendapoatkan pengetahuan bahwa ada banyak faktor 

yang mempengaruhi tingkat angka kematian bayi (AKB) meskipun tidak 

perlu sampai pada pengetahuan mengenai faktor yang paling dominan. 

Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor aksebilitas dan pelayanan 

kesehatan dari tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat 

untuk merubah kehidupan dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang 

sangat berpengaruh terhadap tingkat angka kematian bayi (AKB) 

 

C. Saran  

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menyajikan saran sebagai 

berikut :  

1. Untuk meningkatkan kunjungan ibu hamil agar bagi Rumah Bersalin 

Permata Bunda Sragen disarankan untuk meningkatkan pengetahuan para 

ibu hamil melalui penyuluhan tentang pentingnya Antenatal Care.  

2. Bagi peneliti lain agar melanjutkan penelitian dan mengembangkan 

dengan variabel lain dari dua variabel sikap dan pengetahuan ibu hamil 

tentang Antenatal Care dan dapat dilakukan uji instrumen penelitian dan 

uji hipotesis, karena dalam penelitian ini secara statistik bermakna. 
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Lampiran 1. Kuesioner  

Daftar Pertanyaan Penelitian 

 

Hubungan Pengetahuan dan sikap Ibu hamil tentang antenatal care dengan 

kunjungan pemeriksaan kehamilan di RB Permata Bunda Sragen.  

 

I. IDENTITAS UMUM RESPONDEN  

1. Nama responden     :  

2. Umur responden     :  

3. Pekerjaan      :  

4. Pendidikan     :  

5. Nama suami     :  

6. Umur suami    :  

7. Penghasilan keluarga rata-rata  : 

8. Alamat      :  

9. Umur kehamilan ibu saat diwawancarai  :  

10. Jumlah anak lahir hidup (bila ada)  :  

11. Kehamilan yang keberapa sekarang  :  

12. Apa sarana transportasi yang dimiliki :  

13. Penyuluhan yang pernah didapat   :  

14. Tempat ibu mendapat penyuluhan  :  

15. Jarak rumah ibu dengan tempat periksa hamil :  
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Kisi – kisi Pengetahuan Ibu tentang Pemeriksaan Kehamilan 

 

No Item 
Dimensi Indikator 

Positif Negatif 

Kognitif Mengetahui pengertian pemeriksaan 

kehamilan dan manfaat, tujuan  

1,2,3,5 13 

Afektif Bisa membedakan bahaya kehamilan  6,7,9,10,11,12,14,15 4,8 

 

 

 

Kisi – kisi Sikap Ibu Tentang Pemeriksaan Kehamilan 

 

No Item 
Dimensi Indikator 

Positif Negatif 

Kognitif Pemeriksaan Kehamilan disenangi  12,13 1,6 

Afektif Rasa bangga bila memeriksakan 

kehamilan  

2,5,10,15 3,4,7,8,9,11,14 
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II. DATA PENGETAHUAN  

Petunjuk : 

Pilihlah salah satu jawaban “ Betul atau salah, yang anda anggap benar 

dengan memberi tanda centang ( √ ) pada kolom yang tersedia”. 

Keterangan 
No Pernyataan 

Betul Salah 

1. Ibu hamil harus mengetahui tujuan pemeriksaan 

kehamilan. 

  

2. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya minimal 4 

kali selama kehamilannya. 

  

3. Salah satu manfaat pemeriksaan kehamilan untuk 

mengetahui secara dini kasus resiko tinggi 

kehamilan. 

  

4. Ibu hamil harus segera memeriksakan 

kehamilannya apabila ada keluhan sewaktu-waktu. 

  

5. Ibu hamil memeriksakan kehamilannya ke tempat 

pelayanan kesehatan untuk mendapatkan 

penyuluhan, penimbangan berat badan, 

pemeriksaan kehamilan, pemberian tablet Fe, 

imunisasi TT, deteksi dini resiko tinggi serta 

pengobatan bila ada penyakit yang menyertai pada 

kehamilan. 

  

6. Ibu hamil dapat memeriksakan kehamilannya ke 

puskesmas, bidan, dokter dan rumah sakit. 

  

7 Ibu hamil memeriksakan kehamilannya minimal 

pada trimester satu selama 1 kali, trimester kedua  

selama 1 kali dan pada trimester ketiga selama 1 

kali serta sewaktu-waktu bila ada keluhan. 
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8. Faktor makanan, frekuensi pemeriksaan kehamilan, 

faktor psikologis dapat mempengaruhi selama 

kehamilan. 

  

9. Resiko ibu hamil yang kurang gizi menyebabkan 

janin tidak berkembang, perdarahan sewaktu 

melahirkan dan ibu mudah terkena penyakit serta 

bayi yang dilahirkan berat badannya kurang dari 

2500 gram. 

  

10. Ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya 

dapat membahayakan kesehatan janin dan ibu 

sewaktu melahirkan. 

  

11. Ibu hamil dengan riwayat kehamilan yang dulu 

tidak baik mungkin terulang lagi pada kehamilan 

selanjutnya. 

  

12. Penyakit darah tinggi, kurang darah, kejang dan 

perdarahan dapat membahayakan dalam kehamilan. 

  

13. Kehamilan yang sehat apabila besar perut ibu 

sesuai umur kehamilan, gizi ibu terpenuhi, jarak 

anak lebih dari 2 tahun dan ibu tidak mempunyai 

penyakit yang menyertai kehamilannya. 

  

14. Resiko tinggi dari kehamilan apabila ada penyakit 

kuarang darah, darah tinggi, perdarahan dan sesak 

nafas. 

  

15. Keadaan ibu yang bisa memperlancar proses 

persalian apabila periksa hamil yang teratur, 

pemberian imunisasi TT, ibu dalam kondisi sehat, 

kecukupan gizi serta kemantapan dalam memilih 

penolong persalinan, tempat persalinan dan 

pendamping persalinan. 
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III. DATA SIKAP 

Petunjuk : 

Pilihlah salah satu jawaban “ Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju 

(TS), Sangat Tidak Setuju (STS), yang anda anggap benar dengan 

memberi tanda centang ( √ ) pada kolom yang tersedia”. 

No Pernyataan SS S TS STS 

1. Ibu hamil harus memeriksakan kehamilan 

agar bisa melahirkan dengan lancar.  

    

2. Selama kehamilan memeriksakan 

kehamilan minimal 4 kali  

    

3. Walaupun sudah memeriksakan kehamilan 

akan tetap terjadi kelainan dalam kehamilan 

dan persalinan  

    

4. Apabila ada ibu hamil selama hamil tidak 

pernah memeriksakan kehamilannya, 

menurut ibu 

    

5. Perdarahan sewaktu bersalin bisa akibat 

anemia sewaktu hamil  

    

6. Suntik TT tidak perlu dalam kehamilan     

7. Ibu hamil dalam memeriksakan 

kehamilannya cukup dirumah dukun saja, 

seperti yang dilakukan tetangga, dan 
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mereka melahirkan dengan normal baik 

tanpa gangguan apapun. 

8. Bila tempat pelayanan kesehatan jauh, ibu 

hamil tidak perlu periksa kehamilanya. 

    

9. Ibu hamil tidak perlu pantang dengan 

makanan apapun. 

    

10. Tetangga ibu umurnya 37 tahun, sekarang 

sedang hamil anak yang ke 6. Kelima anak 

yang lain sehat-sehat dan belum pernah 

mengalami gangguan persalinan, sehingga 

tetangga ibu tersebut tenang-tenang saja 

dan tidak pernah kontrol kehamilannya. 

    

11. Ada yang mengatakan ibu hamil hanya 

perlu periksa 2 kali saja, saat ngidam dan 

mau melahirkan. 

    

12. Menurut orang tua ibu hamil tidak boleh 

makan ikan lele, belut karena berpengaruh 

pada janin yang dikandungnya atau pada 

proses persalinan.  

    

13. Seorang ibu hamil makannya harus lebih 

banyak dari orang biasa dan tidak perlu 

pantang makanan tertentu supaya bayi dan 

ibunya sehat. 
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14. Ibu Amir yang sedang hamil, malas 

memeriksakan kehamilan karena jauh dari 

pelayanan kesehatan dan jika periksa 

kehamilan diberi buku KIA yang harus 

diisi. Bagi ibu Amir hal ini sangat 

merepotkan. 

    

15. Tetangga ibu hamil anak ke 2, tetap tidak 

mau memeriksakan kehamilan seperti 

kehamilannya sebelumnya, sebab walaupun 

persalinannya bermasalah anaknya tetap 

sehat. 
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KUESIONER KUNJUNGAN PEMERIKSAAN KEHAMILAN 

 

1. Pada usia kehamilan ibu 0 – 3 bulan ibu memeriksakan kehamilan berapa kali  

a. 1 x  c. 3 x 

b. 2 x d. 4 x 

2. Pada usia kehamilan ibu 4 – 6 bulan ibu memeriksakan kehamilan berapa kali  

a. 1 x  c. 3 x 

b. 2 x d. 4 x 

3. Pada usia kehamilan ibu 7-9 bulan ibu memeriksakan kehamilan berapa kali  

a. 1 x  c. 3 x 

b. 2 x d. 4 x 

4. Apabila sampai usia kehamilan 9 bulan ibu belum pernah melakukan 

pemeriksaan kehamilan ibu harus periksa berapa kali  

a. 1 x  c. 3 x 

b. 2 x d. 4 x 
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